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ח מסע "דו
 

 

! מומלץ בחום –מאתגרת ומלאת עניין , חוויה בלתי נשכחת

 

 

Location, location, location 

 

ן זינקו כאן "לא סתם מחירי הנדל. אחת הערים היפות בעולם, האוניברסיטה ממוקמת בוונקובר

תחבורה , בעלת תנאי מזג אוויר, פיה מוקפת הרים-מדובר בעיר יפה. ת בשנים האחרונותאקספוננציאלי

.   בעיר תוססת וצעירה ובאטרקציות רבות במרחק נסיעה, ושירותים מהטובים ביותר בקנדה

 

לימודים 

 

היא בעלת ( UBC)באוניברסיטת בריטיש קולומביה  (Sauder School of Business)הפקולטה לניהול 

.  ומדורגת גבוה ברשימת בתי הספר למנהל עסקים בעולם, ולמישם ע

שמעשירה , האוניברסיטה מתאפיינת בהטרוגניות תרבותית, הודות למספר הסטודנטים הבינלאומיים

.  בעיניי את החוויה עוד יותר

 

, ובכל מחצית מתחייבים הסטודנטים לקחת ארבעה קורסים, (Periods)הסמסטר מחולק לשני חצאים 

, מפני שהסטודנטים מתוכנית החילופין מצטרפים לשנה השניה של התכנית. קורסים 8כ "ר סהכלומ

.  periods 5, 6 -מדובר בהצטרפות ל

: אני לקחתי את הקורסים הבאים, כמתמחה בשיווק וניהול אסטרטגי

 

International Marketing  

Internet Marketing  

Financing and managing new venture growth  

Topics in marketing 

Database Marketing and data mining 

Pricing 

Intellectual Property and Business Strategy  

 

ובעיקר בשני הקורסים , אבל עומס המטלות היה גדול יחסית, הקורסים לא היו קשים מבחינה אקדמית

כמו . ועבודות קבוצתיות  case studies-המעניין והשונה כאן הם שיטת הלימוד המורכבת מ. הראשונים

שכן היא , לסטודנטים ישראלים שיטת לימוד זו יעילה במיוחד. נדרשת השתתפות מרובה בשיעורים, כן

.  מתרגלת פרזנטציות ודיבור מול קהל

משום שציידו אותי בכלים יותר פרקטיים , period 6 -הקורסים המומלצים יותר בעיניי הם אלו מ

שפרוייקט הסיכום  Pricingבמיוחד מומלץ הקורס .  השיווק של המחצית הראשונהבהשוואה לקורסי 

.  שירות של חברה קיימת/כלל גיבוש אסטרטגית תמחור למוצר

.  Negotiations -רבים המליצו על קורס ה, למרות שלא לקחתי את הקורס, כמו כן

 

,  מידע מלא על האוניברסיטה וכל סטודנט מצוייד בערכה עם, תוכנית החילופים כאן מאורגנת היטב

אנחנו למשל נסענו . יוזמות שונות ננקטות על מנת לגבש את הסטודנטים. הפקולטה ותוכנית החילופים

.  סופשבוע בויסטלר -לגיבושון

 

 



מגורים 

 

:  שלושה אתרי מגורים עיקריים בקמפוס

Fairview Cresent 

Gage 

Place Vanier 

 

למרות שמגורים אלו הם הרחוקים ביותר . ולא התאכזבתי Fairview Cresent -אני ביקשתי להתגורר ב

רוב )הם נעימים מאוד ומתגוררת בהם אוכלוסיה מעט מבוגרת יותר , (דקות הליכה 20-כ)מהבניין לניהול 

. מדובר ברחוב הולנדי עם בתים קטנים הסובבים אותו(. gage -הסטודנטים לתואר הראשון מתגוררים ב

.  האמבטיה והמטבח משותפים. לכל סטודנט כמובן חדר נפרד, סטודנטים 4-5בכל בית מתגוררים 

אולם ניתן לקבוע את גודל החדר ולשלם , אין הבדל משמעותי במחירים בין אזורי המגורים השונים

.  מומלץ לבקש חדר בינוני עד גדול. Fairview -לפחות כך ב, בהתאם

 

או אף בדאונטאון ( אזור הומה וטרנדי)זור קיצילנו ניתן לשכור דירה בא – off-campusישנן חלופות 

רוב הסטונטים (.  לא מומלץ מפני שהנסיעה באוטובוס עד לקמפוס עשוייה להימשך כשלושת רבעי שעה)

. בתוכנית לחילופי סטודנטים בוחרים לגור על הקמפוס

.  2006בסתיו ולכן הייתי ממליצה לברר אם הוא זמין כבר לסטודנטים המגיעים , אתר נוסף בבניה

 

 

בילויים 

, בגלל המרחק הקצר מהקמפוס.  בתי קפה ומסעדות רבות, רחוב ברודוויי ואזור קיצילנו כוללים חנויות

 baruו   Moxie's, Earl'sמבין המבחר כדאי לציין את מסעדות . תמצאו את עצמכם כאן לעיתים קרובות

latino איפהשהוא באזור נמצא גם . יעיובו מופעי רוק לייב בימי שני ורב, על רחוב עלמהall you can 

eat sushi קנדי$ 10 -מעולה ב  .

 

Pit Pub כאן ניתן . ובעיקר בימי רביעי, על הקמפוס הוא מקום בילוי מועדף כשאין חשק לנסוע רחוק

"... חיי קמפוס"להבין את מלוא מובן הביטוי 

 

בדאונטאון תמצאו . בתי קפה ומועדונים, עדותמס, אזור רובסון כולל קניונים וחנויות ממותגות -דאונטאון

. ועוד ועוד, השלישי בגודלו בעולם, יינהטאון'צ, גם את הגלריה לאומנות

 

ובאזור גרנוויל איילנד תגלו   boathouse -ומסעדות טובות כמו ה, באזור האינגליש ביי תמצאו נוף יפה

וטעימות גבינות , ק חיים וגדוש במסעדותהאזור שוק -בעיקר בימי ראשון שכל הדרכים מובילות לגרנוויל

. ברחוב

 

כי הסטודנטים מארגנים פעילויות רבות במהלך סופי , של הפקולטה Bulletin -כדאי לעקוב אחר ה

(. 'מסיבת ליל הקדושים וכו, מצא את המטמון מפאב לפאב  -hash, תחרויות שיט)השבוע 

 

אטרקציות 

אחד האתרים , ויסטלר, לחובבי סקי. Grouse Mountain וכך גם הטיפוס על, גשר קפילנו מומלץ בחום

, שעות נסיעה 3-נמצא במרחק של כ, (ski schoolבעקבות סרט הפולחן משנות השמונים )המפורסמים 

.   במרחק כחצי שעת נסיעה -קרוב יותר Cyprusוהר 

מסע מומלץ כשמזג לדעתי ה(. מעבורת)אולם לוקח כשלוש שעות להגיע אליו , עוד אזור טרנדי -ויקטוריה

.  ארד גארדנס המפורסמים מומלץ מאוד'ואז הביקור בבוצ, האוויר עוד נעים

ה ובורחים 'טיול כזה כדאי אם שוכרים רכב כמה חבר. כדאי כמה שיותר מוקדם בעונה -הרי הרוקיס

.  הנסיעה כשש שעות. שלושה-ליומיים

גיחות . 'וכו, פרנסיסקו -סן, טורונטו, ואיהעיר סיאטל במרחק נסיעה ובמרחק טיסה קצרה ניתן להגיע להו

. ולא תתקשו למצוא פרטנרים לטיול, בסופי שבוע ליעדים אלו הן פופולריות בקרב הסטודנטים

 



כדאי לקחת  

Ipod   לוודא כרטיס סים , ספרים בעברית, מילון טוב, לא לשכוח גם את היתר הלימודים. ומחשב נייד

 helly -תמיד אפשר לקנות ב)כפפות ומעיל חם , כובע, לשקעיםשנאים , מצלמה טובה, לטלפון הנייד

Hansen ,על הקמפוס )

 

ביטוח  

.  אני הוספתי על כך ביטוח מקיף יותר מהארץ. imedהאוניברסיטה מחייבת כל סטודנט לקנות ביטוח 

 

 תחבורה

וניתן להגיע ( םומדייקי)האוטובוסים נוחים מאוד . חופשי-האוניברסיטה מחייבת כל סטודנט לרכוש חודשי

. באמצעותם כמעט לכל יעד בוונקובר בזמן סביר

 

...  איפה למצוא

(. 50-100$)שם הכי זול  -בסירס שבפסיפיק סנטר בדאונטאון (-עם החדר' מגיעה'לא )שמיכה 

רצוי לקנות . נתקלתי איתם בבעיות רבות והחברה לא מומלצת. FIDOאני קניתי טלפון של  -טלפון נייד

. כרטיס סים

שבקמפוס תמצאו סושי טעים וזול  " סאב"בקומת הקרקע ב. בכל מקום -ושיס

י "אולי תיתקלו בספרייה המרכזית בספר היחיד בעברית שנתרם ע. להביא מהבית. אין -ספרים בעברית

".  הזדמנות אחרונה לראות", סחבקית

.  100$-ניתן לרכוש אופניים מעולות בפחות מ, בקמפוס" סאב"תלויות מודעות ב -אופניים

. ארגון הסטודנטים היהודי בקמפוס, הילל -קשר יהודי

.  ניתן להצטרף לסקי קלאב ולקבל הנחות משמעותיות על פס וציוד -מידע על סקי

. חנות יד שנייה באזור רחוב אלמה. cheapskates -ציוד סקי משומש

ית בשעות מסוימות הכניסה חופש, המרכז האקוואטי שבקמפוס כולל בריכת שחייה וחדר כושר -ספורט

.   לסטודנטים

ישנו . ניתן להנפיק כרטיס במקום שאמור לתת הטבות. על ברודוויי" סייפוויי"סופרמרקט  -אוכל

. וטעימות ביום ראשון, עם אוכל מיובא( עוד אזור טרנדי)סופרמרטק מדליק ביילטאון 

 

 

מידע שימושי אחר 

-כ, טיסה. החוויה כדאית גם במחיר גבוה -ה חשבוןלא הייתי עוש. לא זול ותלוי בתאבון –עלות השהייה 

$ 50 –לקורסים " חבילות"$, 100-כ, הוצאות שבועיות נוספות, בחודש$ 500-שכר דירה כ$, 1200

. אבל באמת השקעה כדאית. בממוצע לקורס

 

זה משתלם יותר מהעמלות של משיכת מזומן . ממש בקמפוס CIBCאני פתחתי חשבון זמני בבנק  -כסף

.  מהארץ בויזה

 

וכיום , wireless -וישנן שתי אופציות חיבור לאינטרנט, הבתים מצוידים בריהוט בסיסי  Fairview -ב

. כדאי לברר מראש איזה חיבור זמין במעונות המיועדים ולהיערך בהתאם. ADSLישנו גם חיבור 

 

  -באימיילהדרך הטובה ביותר להשיג אותי היא . אשמח לייעץ בכל נושא ולענות על כל שאלה

ephrat_livne@yahoo.com .
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